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Primarii din R. Moldova care au semnat declarații de Unire cu România sunt supuși de agentura
rusă strecurată în instituțiile R. Moldova la presiuni pe care unii dintre primari le-au denunțat
într-o conferință de presă, transmite Romanian Global News.

Cel puțin, așa susține primarul de Cimișlia, Gheorghe Răileanu, care a prezentat astăzi, într-o
conferință de presă, documentele trimise unuia dintre primari, căruia nu a vrut să-i dea numele,
de la Cancelaria de Stat și de la Procuratură.

„S-a pornit o campanie de presiuni asupra primarilor. Am aici o notificare din partea Cancelariei
de Stat în care sunt aduse acuzații foarte grave, mai că nu trădare de țară față de primarii care
au semnat aceste declarații. Am și un document semnat de procuror care consideră că s-au
admis încălcări ale legislației și vorbește despre penalități", a declarat Gheorghe Răileanu.

Primarul și consilierii locali din Cimișlia au adoptat Declarația de Unire, iar Gheorghe Răileanu a
declarat că aceasta este axată pe recunoașterea valabilității Actului de Unire de la 27 martie
1918.

„Suntem aceiași cu cetățenii de pe celălalt mal de Prut și Unirea este o necesitate națională.
(...) Sunt unionist convins, procesu-i pornit, nimeni nu-l poate opri. Întrebarea e numai când și
cu cât mai repede se va întâmpla, cu cât mai puțin va avea de suportat cetățeanul R. Moldova",
a încheiat primarul de Cimișlia.

Juristul de la Centrul de drept „Sirius", Anatolie Petrici, a declarat în cadrul aceluiași eveniment
că nimeni nu a anulat Actul Unirii de pe 27 martie 1918, decretul regal prin care a fost
promulgat acest document de pe 10 aprilie 1918 și nici Legea Parlamentului României din 1919
cu referire la primele două, prin urmare declarațiile de Unire semnate de primarii din R. Moldova
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sunt „legale, pentru că e vorba de teritoriul României", care a fost ocupat ilegal de sovietici.

„Niciunul dintre aceste acte nu a fost cotestat, denunțat sau abrogat. Aceste acte sunt în
vigoare și astăzi și trebuie aplicată în deplină forță juridică", a spus Petrici.

Ion Rață de la mișcarea civică „Centenarul" a chemat cetățenii R. Moldova să iasă în centrul
Chișinăului pe 25 martie curent în număr mare, „ca în 1989", ca să voteze o declarație pentru
recunoașterea valabilității Actului Unirii din 1918 și să ceară parlamentelor de la București și
Chișinău ca, în ședința comună de pe 27 martie 2018, să adopte o declarație asemănătoare și
să creeze condițiile pentru „aplicarea în viață" a Actului Unirii din 1918.

Menționăm că, până acum, 40 de primării din R. Moldova au semnat declarații de Unire cu
România. Socialiștii au demarat o campanie paralelă, prin care primarii sunt îndemnați să
semneze declarații pentru „statalitate", iar președintele Igor Dodon a cerut organelor de drept să
reacționeze la acțiunile de „lichidare a R. Moldova".
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